
Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning
Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du som ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, ytjord, sjö eller grundvatten
måste göra en anmälan/ansökan. Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen ska påbörjas.

Sökande
Förnamn

 
Efternamn

 
Person-/organisationsnummer

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 
E-post

 
Telefon/Mobil

 
Fastighetsbeteckning

 
Fastighetens adress

 

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

 
Telefon/Mobil

 
Person-/organisationsnummer

 
Utdelningsadress

 
Postnr

 
Postort

 

Installatör
Firmanamn

 
Ansvarig utförare

 
Adress

 
Postnr

 
Postort

 
E-post

 
Telefon/mobil

 

Borr-/grävföretag
Firmanamn

 
Ansvarig utförare

 
Adress

 
Telefon/Mobil
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Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 



Tekniska uppgifter

Bergvärme Ytjordvärme Sjövärme

Annat Om annat, ange vad

 
Värmepumpens fabrikat

 
Uteffekt (kW)

 
Borrdjup/slanglängd

 
Köldmedium R-nr

 
Mängd köldmedium

 
Köldbärarvätska

 
Mängd köldbärarvätska

 
Övriga upplysningar om anläggningen

 

Uppgifter om lokalisering i förhållande till vattentäkter och avlopp

Kommunalt vatten Enskilt vatten Avstånd till egen vattentäkt

 

Borrad Grävd

Avstånd till närmsta grannes vattentäkt (om mindre än 50 meter):

 

Avlopp

Kommunalt avlopp Enskilt avlopp Avstånd till egen avloppsanläggning

 
Avstånd till egen vattentäkt (om mindre än 50 m):

 

Övrigt

Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från tomtgräns.

Nej Ja (bifoga grannintyg)

Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 m från mitt planerade borrhål.

Nej Ja

Det planerade borrhålet ligger inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt.

Nej Ja
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Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 



Bifoga en situationsplan/karta

Situationsplanen ska omfatta ett område på minst 50 meters avstånd från anläggningen och visa

Fastighetsgränser
Byggnader
Placering av energiborrhål (egna och andras), kollektorslang och värmepump
Ledningsdragning in till huset från värmekällan
Vattentäkter
Avloppsanläggningar

Jag har tagit del av kommunens och Miljösamverkan F:s information och kommer att följa de försiktighetsåtgärder som anges i
informationsmaterialet.

Avgift för anmälan är 2000 kronor. Faktura skickas separat efter handläggning av anmälan och beslut i ärendet.

Datum Sökandes underskrift

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för
att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag
eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Registren är tillgängliga för allmänheten.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan
också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.
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Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11
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kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
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https://www.varnamo.se/personuppgifter
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